
 
 
20 października 2011 roku w Auli płockiego Ratusza odbyła się konferencja pt. 
„Korzystajmy z doświadczeń – międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do 
poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego” zorganizowana 
przez Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Honorowy patronat nad 
przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki 
Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Płocka. 
 
Celem konferencji było: 

• przedstawienie planowanych przez MEN zmian w kształceniu 
zawodowym w Polsce; 

• omówienie współpracy międzynarodowej szkół zawodowych  
w województwie mazowieckim w kontekście przygotowania absolwenta 
do wejścia na europejski rynek pracy; 

• podsumowanie projektu wymiany doświadczeń VETPRO w zakresie 
doskonalenia jakości i innowacyjności w systemach, instytucjach  
i praktykach w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego  
w Polsce i w Niemczech; 

• omówienie doświadczeń polskich i europejskich w oparciu o systemy 
modułowy i dualny w kontekście podniesienia jakości kształcenia 
zawodowego i dostosowania go do potrzeb europejskiego rynku pracy. 

 
 
 
 



Przy organizacji przedsięwzięcia Zespół Szkół Budowlanych wsparli: Delegatura 
w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Edukacji i Kultury Oddział Edukacji Urzędu 
Miasta Płocka. Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych składa serdeczne 
podziękowania Patronom, współorganizatorom, prelegentom oraz przybyłym 
gościom. 
 
Podejmowana problematyka została pomyślana tak, aby spojrzeć na zagadnienie 
szkolnictwa zawodowego z różnych perspektyw i wskazać konkretne narzędzia 
do poprawy jego efektywności. Bogaty materiał wystąpień został opracowany w 
postaci publikacji. 
 
 

 
 

Relacja z konferencji zamieszczona w Katolickim Radio Płock  
Wyemitowana dnia 21 października 2011 roku, o godz. 11.10,  

przygotowana przez Krzysztofa Magierskiego. 
 

 
 
 
 



FOTOREPORTAŻ Z KONFERENCJI  
 

Zdjęcia autorstwa Agnieszki Węglewskiej oraz Pawła Ulatowskiego. 
 
 

 
Sekretarki, uczennice Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, gotowe do pracy. 

 
 

 
Rejestracja uczestników. 

 



 
 

W oczekiwaniu na rozpoczęcie konferencji. 
 

 
Gospodarze konferencji – pani Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Joanna Banasiak oraz Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku pan Bogusław Sukiennik. 
 



 
Mazowiecki Kurator Oświaty pan Karol Semik 

 

 
List od Marszałka Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika. 

 



 
Doświadczenia europejskie a zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym w Polsce – 

konferencję rozpoczęła prelekcja wygłoszona przez panią Magdalenę Wantoła – Szumerę – 
Naczelnika Wydziału Edukacji Ustawicznej w Departamencie Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 
 

 
Przygotowanie szkół i placówek do wdrożenia reformy kształcenia zawodowego i ustawicznego – pani 

Teresa Kaźmierska – Wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej, Pełnomocnik dyrektora ds. projektów przybliżyła uczestnikom tę tematykę. 

 



 
Współpraca międzynarodowa szkół w województwie mazowieckim w kontekście lepszego 

przygotowania absolwenta do wejścia na europejski rynek pracy – wystąpienie pani Agnieszki 
Wierzchowskiej - Zastępcy Dyrektora Wydziału Wspomagania i Komunikacji Społecznej w Kuratorium 

Oświaty w Warszawie. 
 

 
Polityka oświatowa miasta w kontekście wykorzystywania środków unijnych i współpracy 

międzynarodowej w dziedzinie edukacji – informacje na ten temat przekazał Zastępca Prezydenta 
Miasta Płocka Roman Siemiątkowski. 

 



 
Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Bogusław Sukiennik dzieli się dobrymi praktykami 

w wystąpieniu Międzynarodowe partnerstwo w edukacji na przykładzie doświadczeń ZSB nr 1 w 
Płocku. 

 

 
Internationaler Bund w Niemczech sprawdzonym partnerem w międzynarodowej współpracy w 

zakresie edukacji zawodowej – o współpracy między szkołą a ośrodkiem mówiła pani Heidi Pfeifer 
Dyrektor Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą. 

 



 
Chwila przerwy i nieformalnych rozmów… 

 

 
…i czas wracać do pracy. Kreowanie jutra – innowacyjna szkoła kluczem do rozwoju – wystąpienie 

Jarosława Zaronia - Dyrektora MSCDN w Warszawie. 
 



 
Modułowa technologia kształcenia zawodowego w perspektywie innowacyjnej gospodarki – prelekcja 
dr inż. Krzysztofa Symeli z Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 

Zakład Badań Edukacji Zawodowej. 
 

 
doc. dr Andrzej Gałkowski, Prorektor Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku wygłosił wykład 

pt. Szkolnictwo zawodowe Republiki Federalnej Niemiec na tle polityki oraz systemu oświatowego.  
 



 
Rola pracodawcy w dualnym systemie kształcenia – doświadczenia polskie i europejskie, w imieniu 

przedstawicieli pracodawców wystąpił pan Tomasz Nejman. 
 

 
Wykorzystanie środków unijnych na potrzeby edukacji - przygotowanie wniosków o dofinansowanie i 
realizacja projektów – pan Michał Luczewski – Pełnomocnik Prezydenta ds. Pozyskiwania Funduszy 

Europejskich przekazał podstawowe informacje na ten temat. 
 



 
Ostatnim wystąpieniem była Prezentacja programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pani 
Agnieszki Włodarczyk – Koordynatora Zespołu Projektów Tematycznych Leonardo da Vinci w 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 
 
 
O konferencji napisali, powiedzieli… 
 
http://www.plock.eu/pl/miasto_zyje/details/article,686,1,1.html 


